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Ruimte voor 
maatwerk
Hoe kun je een rooster minder leidend 

maken, zodat er meer ruimte ontstaat 

voor maatwerk? Hoe pak je dit als school 

aan? Wat zijn de mogelijkheden? 

In dit themamagazine 11x Roostering 

delen we praktijkvoorbeelden van de 

scholen die meedoen aan het project 

Leerling 2020. In elk van deze praktijk

voorbeelden vertellen docenten en 

leerlingen hoe hun school aan de slag 

is gegaan met roostering en hoe zij  

dit ervaren. Lees bijvoorbeeld hoe leer

lingen zelf hun rooster samenstellen 

en hoe je start met persoonlijke  

leeruren. Bekijk ook 3 modellen van  

flexibeler roosteren. Maak gebruik van 

deze ervaringen en ontdek hoe jij zelf 

aan de slag kunt gaan met roostering.

Benieuwd naar onze andere praktijk

voorbeelden? Bekijk ook de thema

magazines Formatief, Differentiëren, 

Eigenaarschap en Leerdoelen op  

www.leerling2020.nl/themamagazines

Leerling 2020 wordt uitgevoerd door 
Schoolinfo in opdracht van de VOraad.

Uitdagende keuzelessen  
voor elke leerling

En verder:

Poster: 3 modellen van 
flexibeler roosteren

Leerlingen stellen zelf hun rooster samen

Flexuren geven leerlingen regie

Geen les meer voor 9.00 uur

Persoonlijke leeruren: “Als je moeite hebt  
met een vak, kun je extra hulp vragen”

Minder contacttijd, meer ontwikkeltijd14
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Zon Ma Di Woe Do Vrij Zat

Leerlingen stellen zelf 
hun rooster samen
“Topsportleerlingen missen veel lessen maar halen toch vaak 
hun punten. Kunnen we dat ook in het reguliere onderwijs  
toepassen?” Op zoek naar het antwoord mogen vwoleerlingen 
op het Leonardo College zelf hun rooster samenstellen. Er  
zijn twee eisen: evenveel uren maken en minimaal één  
uur aanwezigheid bij elk vak.

 De inspiratie om leerlingen 
een gepersonaliseerd roos
ter aan te bieden, komt van 

de topsportafdeling van de school. 
Docent bewegingsonderwijs en top
sport talentbegeleider Annemieke 
van Cleef: “Wij willen op een meer 
coachende manier gaan lesgeven. 
We zien bij ons op school dat top
sportleerlingen veel lessen missen 
en toch vaak hun punten halen. 
Zouden we dat dan in het reguliere 
onderwijs ook niet toe kunnen 
passen?”

Alle leerlingen doen mee
Alle dertig leerlingen uit 4vwo 
(zowel topsport als reguliere leer
lingen) doen aan deze pilot met het 

Keuzevrijheid
Zo kunnen leerlingen die goed  
zijn in wiskunde A maar minder in 
Frans, ervoor kiezen alleen naar  
de vakles wiskunde te gaan en alle 
andere uren naar Frans. Ook kun
nen ze lessen bijwonen van vakken 
die ze niet in hun pakket hebben, of 
het rooster zo aanpassen dat het 
voor hen persoonlijk beter uitkomt.

Rooster
Voor deze pilot is het rooster aan
gepast. De eerste twee uren zijn 
coachings en verwerkingsuren. Het 
derde, vierde en vijfde uur zijn vak
lessen waarbij iedereen aanwezig 
moet zijn. Het zesde, zevende en 
achtste uur zijn weer verwerkings
uren. Alle vwo 4docenten doen 

“Naast het uur dat leerlingen  
bij een vak minimaal aanwezig  
zijn, kunnen ze naar eigen inzicht 
hun rooster indelen”

1

4 

“De coaches letten erop dat leerlingen 
niet een zo gunstig mogelijk, maar een zo 
goed mogelijk rooster samenstellen”

Meer lezen over coaching? Kijk 
op leerling2020.nl/coaching

gepersonaliseerde rooster mee. 
Topsportleerlingen waren al gewend 
om samen met hun topsportbegelei
der naar hun rooster te kijken. Voor 
de reguliere leerlingen is het nieuw.

Verwerkingsuren
Alle leerlingen krijgen tijdens de pilot 
één vakles per week met instructie 
door de vakdocent. De overige uren 
zijn zogenaamde verwerkingsuren 
waarin leerlingen individuele aan
dacht of extra uitleg kunnen krijgen. 
Onderaan de streep komt iedereen 
uit op precies hetzelfde aantal uren. 
Naast het uur dat leerlingen bij een 
vak minimaal aanwezig zijn, kunnen 
ze naar eigen inzicht hun rooster 
indelen.

mee aan de pilot en maken precies 
het aantal uren als anders met uit
zondering van de zes coaches, die 
geven één uur extra les.

Pilot uitgebreid
Dit is de tweede pilot met een 
gepersonaliseerd rooster. De eerste 
pilot die vorig jaar plaatsvond en 
twee weken duurde, bleek achteraf 
te kort. Docent Engels en voortrek
ker van de pilotwerkgroep Debbie 
Spronk: “Toen we er net lekker inza
ten, gingen we weer over op de 
reguliere werkwijze.” Daarom is de 
pilot deze keer uitgebreid naar vier 
weken. “Verder hebben we docen
ten in hun studiewijzer explicieter 
laten benoemen welke leerdoelen 
leerlingen per week moeten halen.”

Coachingsuur
Wat daarnaast nieuw is, is het coa
chingselement. In totaal zijn er zes 
coaches (docenten) die allemaal vijf 
leerlingen onder hun hoede nemen. 
Eén keer per week hebben zij in  
een eerste uur een coachingsuur. 
Samen kijken ze dan hoe het gaat 
en welke doelen wel of niet gehaald 
zijn. Ook kijkt de coach met de leer
ling naar zijn gepersonaliseerde 
rooster en is er ruimte voor vragen.

Meer invloed
Zijn de leerlingen dan helemaal vrij 
om zelf hun rooster in te delen? 
Debbie: “Niet helemaal. Om te voor
komen dat leerlingen die er slecht 
voorstaan toch alleen naar de vak
les gaan, kunnen docenten voor 
specifieke leerlingen aangeven dat 
die alle uren aanwezig moeten  
zijn. Ook letten de coaches erop  
dat leerlingen niet een zo gunstig 
mogelijk, maar een zo goed moge

lijk rooster samenstellen.” Docent 
Frans en coach Silvia van Leeuwen: 
“Als coach heb ik meer invloed en 
grip op de leerlingen. Ook is voor 
mij zelf duidelijker welke leerdoelen 
zij moeten behalen.”

Beter voorbereid
Debbie: “We krijgen terug van de 
leerlingen dat de opzet van de 
tweede pilot veel beter is, doordat 
ze nu een vast coachingsmoment 
hebben en de leerlingen beter weten 
aan de hand van de leerdoelen wat 
ze moeten doen.” Daarnaast was de 
tweede pilot beter voorbereid. Zo 
heeft de werkgroep vooraf een pre
sentatie gegeven aan alle leerlingen 
over wat er ging veranderen.

Maximale duur
Hoewel zoveel mogelijk voor het 
derde, vierde en vijfde uur het regu
liere rooster wordt aangehouden, is 
het roostertechnisch gezien een uit
daging. Debbie: “Vandaar dat op dit 
moment vier weken de maximale 
duur is voor ons. We willen het ook 
regelmatig met alle betrokkenen 
evalueren.” Wat het vervolg hierop 
wordt, ligt nog open. “Het ligt het 
meest voor de hand om deze pilot 
volgend schooljaar voor vwo 4 en 5 
te herhalen. Maar uiteindelijk willen 
we deze coachende manier van  
lesgeven voor meer niveaus en  
jaarlagen invoeren.” 

Een coach kijkt samen met de leerling 
naar het gepersonaliseerde rooster.

http://leerling2020.nl/coaching
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Een passend rooster, 
het hele jaar door

Roosterwisselingen, tussenuren en lesuitval: voor de 
vmboleerlingen uit de onderbouw van het Stanislascollege – 
locatie Krakeelpolder is dit voorgoed verleden tijd. De school 
werkt het hele jaar met hetzelfde rooster. Hoe heeft de 
school dit bereikt?

 De wens van de school om meer te diffe
rentiëren en te coachen vroeg om een 
nieuwe kijk op het rooster. Boven dien 

zorgde het nieuwe rooster voor meer rust en 
structuur voor leer lingen. Doordat het rooster 
het hele jaar hetzelfde is zijn er geen rooster
wisselingen meer. En dankzij de inzet van onder
wijsassistenten kan uitval van lessen direct 
worden opgevangen. Leerling Ylse: “We weten 
welke docenten we die dag hebben, waar we 
naartoe moeten en wat we mee moeten nemen.  
En het is fijn om te weten hoe laat we beginnen 
en eindigen.”

Opbouw van het rooster
Het eerste uur is ingeroosterd voor de individuele 
coachuren die de leerling wekelijks heeft. Leer
lingen beginnen elke dag met hun vaste klas, 
waarin ze de invulling van hun dag en de actuali

teiten bespreken. De afsluiting duurt 40 minuten 
en is vooral bedoeld voor verdieping of extra 
begeleiding voor een bepaald vak. Verder bestaat  
het dagrooster uit 3 blokken van 80 minuten.  
Een blok is een cluster van vakken, die gegeven 
worden op een bepaalde vloer (gedeelte van het 
gebouw). Het blok ‘Mens’ bevat de vakken Mens 
en Maatschappij, geschiedenis, economie en 
aardrijkskunde. Bij ‘Design’ werken leerlingen  
aan techniek, ict en beeldende vorming. ‘New’ 
bestaat uit Nederlands, Engels en wiskunde. 
M&C is Mens en Cultuur, waarin muziek en 
drama gegeven wordt.

Zelfstandig werken
Op de vloeren werken leerlingen zelfstandig  
op hun eigen niveau en tempo. Ze worden inge
roosterd op een vloer (bijvoorbeeld New), maar 
mogen zelf kiezen aan welke van de bijbeho
rende vakken ze werken. Vakdocenten en onder
wijsassistenten zijn beschikbaar voor vragen  
van leerlingen. Wanneer de docent dit nodig 
vindt, plant deze binnen een blok een klassikaal 
instructiemoment in. Dit is soms verplicht, maar 
soms ook alleen ter ondersteuning voor leerlingen 

“Dankzij de inzet van onderwijs
assistenten wordt plotselinge uitval  
van een docent direct opgevangen”

die dit willen. Op de gang van elke vloer hangt 
een digitaal bord, waarop leerlingen kunnen zien 
wanneer die instructiemomenten plaatsvinden.

Relatie met de leerling
Doordat er zoveel ruimte is voor zelfstandig  
werken, is de relatie met de leerling erg belangrijk 
op het Stanislascollege. Alle leerlingen hebben 
daarom een persoonlijke coach, die ze elke week 
15 minuten spreken. Zij stellen samen de doelen 
die de leerling wil halen en de taken die daarbij 
horen. De coach zorgt ervoor, samen met de  
vakdocenten, dat leerlingen het minimale niveau 
halen én dat zij het maximale uit zichzelf kunnen 
halen. De voortgang van de leerling wordt bij
gehouden in een persoonlijk logboek en in een  
digitaal voortgangssysteem, waarin de leerdoe
len worden bijgehouden en afgevinkt. Zo kunnen 
alle docenten en coaches de ontwikkeling van de 
leerling inzien.

Docent, coach én roostermaker
Naast coach is de docent op deze school ook zelf 
de roostermaker: de docenten bepalen namelijk 
onderling de invulling van het rooster. Aan het 

Alle leerlingen op het Stanislascollege 
hebben een persoonlijke coach,  

met wie ze hun doelen en bijbehorende 
taken bespreken.

Is een jaarrooster ook iets 
voor jouw school? Gebruik de 
tips van het Stanislascollege:
  Onderwijsvernieuwing begint niet met 

een nieuw rooster, maar met een visie. 
Het Stanislascollege werkte  
met het hele team aan een gedeelde visie 
op gepersonaliseerd leren en coaching. 
Pas daarna werd het rooster ingevoerd.

  Begin klein. Het Stanislas college begon 
met een klein team, bij een aantal vakken.

  Ook zonder duur rooster systeem kun je 
een rooster maken. Het rooster van  
het Stanislascollege is door docenten 
gemaakt in Excel.

  Rooster onderwijsassistenten niet structu
reel in, maar gebruik ze als vliegende keep.

  Benut het potentieel van de onderwijsas
sistent. Ze kunnen veel meer dan alleen 
de lessen opvangen. Zet ze ook in als 
ondersteuning voor docenten en het 
begeleiden van leerlingen die zelfstandig 
werken.

>>
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Betrek je hele school bij jouw onderwijsvernieuwing met een werkconferentie op je eigen 
school! Met het startpakket van Leerling 2020 bedenk je zelf een inspirerend programma 
rondom een thema dat voor jouw school relevant is. We helpen je onder andere met 
namen van workshopleiders en sprekers, organisatorische tips en werkvormen om  
kennis te delen met collega’s. 

Organiseer zelf een werkconferentie  
op jouw school!

Wil je meer weten? Mail naar info@schoolinfo.nl!

begin van het jaar worden alle blokken en klas
sen in het rooster ingedeeld. Vervolgens delen  
de docenten per vloer hun uren in en geven dit 
schema door aan Muriel. Een voorbeeld: geschie
denisdocent Pieter schrijft zich in op de woens
dag van 10.00 tot 11.20 uur op de vloer Mens, 
waar hij de brugklassers begeleidt die dat uur  
op die vloer zijn ingeroosterd. Hier zitten dus 
leerlingen van verschillende brugklassen bij elkaar.

Onderwijsassistenten
Dankzij de inzet van onderwijsassistenten  
wordt plotselinge uitval van een docent direct 
opgevangen. Zij worden niet vast ingeroosterd: 
als vliegende keep kunnen ze direct bijspringen 
waar dat nodig is. De onderwijsassistenten geven 

geen instructielessen, maar ondersteunen de 
docent en begeleiden leerlingen bij het zelfstandig 
werken. Ook kunnen ze de dagstart en afsluiting 
opvangen. Alle docenten zijn om 8.00 uur aan
wezig om samen de dag te organiseren en de 
voortgang van de leerlingen te bespreken.

Geen tussenuren meer
Doordat er wordt gewerkt met vaste blokken en 
opvang van lessen door assistenten, zijn er ook 
geen tussenuren meer. Voor zowel ouders als 
leerlingen zorgt dit voor veel rust en structuur. 
“Onze leerlingen hebben een relatief hoge prik
kelgevoeligheid,” legt Muriel uit. “Daarom is die 
structuur zo belangrijk. Wanneer we daar continu 
van afwijken, verlegt dit de focus van de leerlingen.” 
Leerlingen Annemijn en Roma: “Je went aan het 
rooster en het is fijn om met dezelfde mensen  
te zitten.” Sommige leerlingen vinden het wel 
jammer dat er nooit meer lessen uitvallen, zoals 
bij broers of zussen op een andere school. Maar 
leerlingen die hun doelen en opdrachten af  
hebben getekend, kunnen wel een ‘vrije middag’ 
verdienen. Dat spreekt de leerlingen wel aan:  
“Leuk dat je beloond wordt als je werk af is!” 

Meer praktijk
voorbeelden over 
maatwerk vind je  
op leerling2020.nl“Alle docenten zijn om  

8.00 uur aanwezig om samen 
de dag te organiseren en 
de voortgang van de  
leerlingen te bespreken”

Ook zonder duur rooster
systeem kun je een rooster 
maken. Het rooster van 
het Stanislascollege is 
door docenten gemaakt  
in Excel.
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1A Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.25 – 09.25 Coaching Coaching Coahing Coahing Coahing
09.25 – 09.45 Opstart Opstart Opstart Opstart Opstart
10.00 – 11.20 MENS NEW  MODULE NEW FRANS
11.35 – 12.55 M&C DESIGN MENS DESIGN LO
13.25 – 14.45 NEW MENS NEW VRIJ MENS
14.45 – 15.25 Afsluit Afsluit Afsluit Afsluit

1B Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.25 – 09.25 Coaching Coaching Coaching Coaching Coaching
09.25 – 09.45 Opstart Opstart Opstart Opstart Opstart
10.00 – 11.20 LO DESIGN NEW MENS NEW
11.35 – 12.55 NEW MENS MODULE MENS DESIGN
13.25 – 14.45 DESIGN Terugkomen M&C NEW VRIJ
14.45 – 15.25 Afsluit Afsluit Afsluit Afsluit

1C Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.25 – 09.25 Coaching Coaching Coaching Coaching Coaching
09.25 – 09.45 Opstart Opstart Opstart Opstart Opstart
10.00 – 11.20 DESIGN M&C NEW MENS NEW
11.35 – 12.55 NEW MENS MODULE MENS DESIGN
13.25 – 14.45 VRIJ Terugkomen DESIGN NEW LO
14.45 – 15.25 Afsluit Afsluit Afsluit Afsluit

2X Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.25 – 09.25 Coaching Coaching Coaching Coaching Coaching
09.25 – 09.45 Opstart Opstart Opstart Opstart Opstart
10.00 – 11.20 NEW** NEW MODULE MENS NEW
11.35 – 12.55 LO DESIGN NEW DESIGN LO
13.25 – 14.45 MENS Terugkomen M&C VRIJ MENS
14.45 – 15.25 Afsluit Afsluit Afsluit Afsluit Afsluit

ADVERTENTIE

Meld je aan op www.leerling2020.nl/challenge

CHALLENGE

Hebben de verhalen je geïnspireerd? Wil je dat jouw leerlingen ook eigenaar kunnen  
zijn van hun eigen leerproces? Doe mee met de challenges van Leerling 2020! Elke  

challenge heeft een eigen thema, dat te maken heeft met eigenaarschap voor leerlingen. 
Ga aan de slag met differentiëren, ict-tools, leerdoelen of formatief evalueren. Meer dan 

1000 docenten gingen je al voor! Doe jij mee?

Ga jij de challenge aan?

mailto:info%40schoolinfo.nl?subject=
http://leerling2020.nl
http://www.leerling2020.nl/challenge
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Flexuren geven 
leerlingen regie
Het Corderius College in Amersfoort heeft een 
experiment uitgevoerd met flexuren. Een maand 
lang konden leerlingen zichzelf elk 5e lesuur  
inplannen in een lokaal bij een vak of docent  
naar keuze. Het doel: eigenaarschap van  
leerlingen bevorderen.

 Met de flexuren wil het Corderius College 
leerlingen helpen om zelf meer regie te 
nemen en zelfredzaamheid te ontwik

kelen. “Hierdoor kan hun basishouding van 
afwachten veranderen in keuzes maken en  
aanpakken. Wij zien vaak dat leerlingen die  
zelf doelen stellen daardoor gemotiveerder  
zijn. Leerlingen vinden het bovendien fijn als zij 
zelf wat te kiezen hebben. Flexuren bieden die 
ruimte”, zegt plaatsvervangend rector Kees van 
den Brink.

Drie bewegingen
Het experiment werd onder alle leerlingen  
uitgevoerd, behalve de examenklassen. In het 
experiment stonden drie bewegingen centraal.

1Studiewijzers vertalen naar  
een weekplanning

In de onderbouw wordt op het Corderius College 
vaak nog huiswerk opgegeven per les. Op die 
manier kan een leerling niet leren plannen. In het 
experiment plaatsten docenten studiewijzers in 
Magister, waarin leerlingen per week kunnen 

leerlingenconferentie. De leerlingenraad boog 
zich samen met 50 leerlingen uit alle afdelingen 
van de school over het ‘flexperiment’ en de ach
terliggende gedachten. De conferentie eindigde 
met een reeks aanbevelingen. Ook werden 
ouders geïnformeerd in een uitgebreide brief, 
waarin ook de verwachtingen werden 
beschreven.

Wat werd verwacht van de 
leerlingen?
Vooraf volgden leerlingen het volgende 
stappenplan:
  Denk na over wat je nodig hebt tijdens het 

flexuur;
  Check de studiewijzers of je iets moet  

inleveren of een toets kunt verwachten;
  Bedenk of je iets nodig hebt van een docent. 

Bijvoorbeeld hulp met huiswerk maken/leren, 
plannen;

 Schrijf je in voor de flexuren;
 Bedenk wat je tijdens het flexuur wilt doen;
  Zorg voor voldoende (huis)werk tijdens  

dat uur.

zien wat af moet zijn. Zo kunnen zij zelf inplannen 
wanneer ze wat gaan doen. Docenten bieden 
ondersteuning bij het plannen.

2 Verstandig lessen inplannen
Elke dag is het 5e lesuur voor alle leerlingen 

een flexuur. Leerlingen schrijven zichzelf in voor 
een vak bij een docent naar keuze. Via Magister 
plant een leerling de lessen voor de volgende 
week. Iedereen moet intekenen, aanwezigheid 
wordt gecontroleerd.

3 Zelfredzaamheid tijdens de les
Tijdens de flexuren zijn bij één docent leerlin

gen uit verschillende klassen aanwezig. Ze kun
nen echter niet allemaal tegelijk vragen stellen. 
Het Corderius College wil juist dat leerlingen zelf 
het antwoord vinden op hun vragen. De docent 
geeft leerlingen of groepjes leerlingen aanwijzin
gen hoe ze verder kunnen komen.

Draagvlak creëren
Voorafgaand aan het experiment heeft het 
Corderius College het plan besproken in een 

Tijdens het flexuur moesten leerlingen:
  op tijd zijn, spullen bij zich hebben en zich aan 

de regels van de docent houden;
  zelfstandig werken aan de taak die ze voor 

zichzelf gepland hadden;
  duidelijk aangeven als ze een vraag hadden. 

Maar niet gaan zitten wachten, als de docent 
niet meteen langs kon komen;

 altijd met schoolwerk bezig zijn.

Wat werd verwacht van de 
ouders?
Van de ouders werd verwacht dat ze:
  hun kind stimuleerden om de agenda goed en 

op tijd in te vullen en het schoolwerk af te 
stemmen op privéafspraken;

  met hun kind bespraken wat een goede keuze 
kon zijn voor de invulling van de flexuren;

  hun kind stimuleerden om hulp te zoeken op 
school als er dingen onduidelijk waren, of dat 
ouders zelf aan de bel trokken als het niet 
goed ging.

Vervolg
Het Corderius College heeft ondertussen het 
flexuur structureel ingevoerd, met een aantal 
verbeteringen in de technise uitvoering. Omdat 
alle leerlingen en alle docenten tegelijkertijd een 
flexuur hebben zijn er op termijn mogelijkheden 
om speciale programma’s aan te bieden aan leer
lingen die de lessen niet nodig hebben voor de 
gewone vakken. Leerlingen zouden in kunnen 
tekenen voor modules zoals dans, drama, excel
lentieprogramma’s of bijspijkerprogramma’s. 

De leerlingenraad boog zich 
samen met 50 leerlingen uit 
alle afdelingen van de school 
over het 'flexperiment’ en de 
achterliggende gedachten

Meer praktijk
voorbeelden van 
experimenten en 
pilots vind je op  
leerling2020.nl/
pilot

“Hierdoor kan hun basishouding 
van afwachten veranderen in 

keuzes maken en aanpakken.”

3

http://leerling2020.nl/pilot
http://leerling2020.nl/pilot
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“De motivatie van 
leerlingen groeide 
gedurende het 
schooljaar”
Op Het Stormink kunnen leerlingen in de brugklas  
kiezen voor een speciale ‘Persoonlijk Leren’-klas. 
Hierin hebben ze een grote mate van zelfstandig
heid en kiezen ze zelf hoe ze willen leren.

 In de Persoonlijk Lerenklas hebben leerlingen 
bij Nederlands, wiskunde, biologie, geschiedenis 
en techniek veel keuzevrijheid. Leerling Lynn: 

“Tijdens de lessen persoonlijk leren doe je heel 
veel zelfstandig. Je luistert even naar de docent 
en dan mag je zelf kiezen of je uitleg krijgt van  
de docent of zelfstandig op je laptop iets doet.” 
De docent zet hiervoor materiaal klaar op de 
elektronische leeromgeving, bijvoorbeeld 
instructievideo’s.

Stof verwerken
Ook bepalen leerlingen zelf hoe ze de stof willen 
verwerken. Soms kunnen ze voor één thema  
kiezen uit verschillende opdrachten, of kiezen  
ze zelf hoe ze hun opdracht afronden. Met een 

presentatie, een filmpje of een werkstuk bijvoor
beeld. Leerling Derya vindt het fijn om zelf te 
bepalen of ze een opdracht op de laptop maakt of 
in een schrift: “Het is leuk om het af te wisselen.”

Leerdoelen
De docenten van de vijf vakken hebben leer
doelen geformuleerd voor het eerste leerjaar  
en leermaterialen erbij gezocht of zelf gemaakt. 
Daarbij hebben ze rekening gehouden met de 
verschillende manieren van leren en interesses 
van leerlingen. Zo leren de leerlingen op hun 
eigen manier en zo mogelijk ook op hun eigen 
niveau. Leerling Stijn: “Ik doe kadermavo, maar 
biologie doe ik op havoniveau. Omdat ik dan 
veel meer word uitgedaagd en dan is het veel 
leuker om bio te maken.”

Platform
Alle leerlingen in deze klas hebben de beschikking 
over een laptop. In de elektronische leeromgeving 
itslearning zien leerlingen precies wat ze wanneer 
kunnen doen. Het platform is de wegwijzer voor 

leerlingen: van hieruit volgen zij hun leerroute  
en wordt verwezen naar de leermaterialen.  
In itslearning is het mogelijk om de geformuleerde 
leerdoelen te koppelen aan leermaterialen en  
op deze wijze leerdoelen inzichtelijk te maken 
voor leerlingen.

Differentiëren
Coördinator Femke Loos: “In het begin probeerden 
we binnen het niveau te zoeken naar differentiatie. 
Maar het lesmateriaal is vaak toegespitst op  
één bepaald niveau en dus waren we zelf heel 
veel verschillende opdrachten aan het maken. 
Nu differentiëren we buiten de niveaus, dat is 
veel makkelijker. Dus een mavoleerling kan  
nu ook havostof maken.”

Regie
Door al deze keuzevrijheid werken de leerlingen 
behoorlijk zelfstandig en hebben ze zelf de regie. 
Femke: “Dat ging niet vanzelf. Docenten vonden 
het lastig om los te laten en leerlingen waren soms 
onzeker of ze het wel goed deden. Het duurde 

dan ook wel even voordat docenten en leerlingen 
‘ingewerkt’ waren. Nu kunnen de vruchten worden 
geplukt. De motivatie van de leerlingen groeide 
echt gedurende het schooljaar.”

Keuzevrijheid
Hoe docenten differentiëren, verschilt per vak. 
Femke: “We vonden het belangrijk dat ook de 
docenten keuze hadden in hoe ze omgaan met 
gepersonaliseerd leren. Niet iedereen hoeft op 
dezelfde manier te differentiëren, zolang docenten 
maar tegemoetkomen aan de verschillen tussen 
leerlingen.”

Hoe nu verder?
De leerlingen die zijn begonnen met het persoon
lijk leren gaan ook volgend schooljaar hiermee 
verder in de tweede klas. Ook komen er weer 
nieuwe Persoonlijk Lerenbrugklassen. Leerling 
Lynn raadt het aan: “Als je lekker zelf dingen wil 
uitzoeken, zelfstandig bent en niet zoveel naar  
de docent wil luisteren, dan zou ik echt voor  
persoonlijk leren kiezen!” 

“Niet iedereen hoeft op dezelfde  
manier te differentiëren, zolang docenten 
maar tegemoetkomen aan de verschillen 
tussen leerlingen”

De Persoonlijk  
Lerenklas in de  
praktijk zien? Bekijk 
de video op  
leerling2020.nl/
persoonlijklerenklas

Heb je itslearning 

gebruikt? Laat een 

beoordeling achter  

op de Product  

reviewpagina 

leerling2020.nl/

productreviews

GOUDEN TIPS
  Wees niet bang om leerdoelen te 

schrappen.
  Gebruik, evalueer en stel leerroutes  

en bijbehorende content bij.
  Durf te vragen; ook aan elo-leveranciers 

en uitgevers.

Het platform itslearning is  
de wegwijzer voor leerlingen: 

van hieruit volgen zij hun 
leerroute en wordt verwezen 

naar de leermaterialen.

4

http://leerling2020.nl/persoonlijk-leren-klas
http://leerling2020.nl/persoonlijk-leren-klas
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Wil je je leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden binnen  
het regulier onderwijs? Heb je de mogelijkheid om het standaard  
lesrooster aan te passen? De innovatiewerkgroep Roostering heeft  
een poster gemaakt met daarop een beschrijving van drie flexibele 
roosters. 

 In een flexibel rooster krijgen leerlingen de 
ruimte om naar eigen behoefte te werken. 
Door middel van een aantal vaste uren, 

keuze uren en goede coaching kan een leer
ling meedenken over zijn eigen onderwijs.  
“We hebben de poster zo ontwikkeld dat 
iedere willekeurige school het zou kunnen 
gebruiken. Door de keuze mogelijkheid van de 
3 modellen, kun je als school zelf kijken wat 
het beste aansluit”, aldus Martine Lokhorst 
van het Pieter Groen.

Benieuwd naar de 
andere innovatie
werkgroepen? 
Bekijk hun  
producten op  
leerling2020.nl/
innovatiewerk
groepen

Model 1: keuze op 
enkele dagen. Bekijk 
de overige modellen 
op de poster.

3 modellen van
flexibeler roosteren

Je vindt d
e 

poster in 
het 

hart van 
dit 

magazine

5

Zelf aan de slag? Gebruik de  
tips van de innovatiewerkgroep 
Roostering:
  Bedenk hoeveel contacttijd je écht nodig  

hebt als vakdocent voor een groep.
  Alternatieve lesvormen kunnen je instructie 

effectiever maken. Zoek hiervoor  
bijvoorbeeld op YouTube.

  Laat je inspireren door hoe andere scholen  
het volgen van leerlingen aanpakken en ga  
een kijkje nemen!

  Zie het rooster als een manier om docenten  
in te roosteren, niet de leerlingen.

http://www.leerling2020.nl/innovatiewerk-groepen
http://www.leerling2020.nl/innovatiewerk-groepen
http://www.leerling2020.nl/innovatiewerk-groepen


“Bedenk hoeveel contacttijd 
je écht nodig hebt als 

vakdocent voor een groep”

“Lesgeven is niet 25 x 50 minuten 

voor een groep staan en veel aan 

het woord zijn: je kunt je tijd

effectiever indelen”

De lessentabel:

DE LEERLING: heeft op sommige 
dagen een rooster dat voor hem/haar 
is vastgesteld. Op andere dagen mag 
de leerling zelf bepalen naar welke 
vakken hij/zij gaat. De leerling doet 
dat op basis van de leerbehoefte in 
overleg met de coach.

DE COACH: begeleidt en monitort 
de keuzes van de leerling. Op 
keuzedagen starten de leerlingen 
bij de coach waar met de groep of 
individueel wordt gesproken.

DOCENT EN DIDACTIEK: de docent 
maakt zijn lessen compacter en past 
de didactiek aan de kortere klassikale 
tijd met een groep aan. 

DE LESSENTABEL: elk vak heeft een 
vast aantal uur in het rooster. De 
ruimte voor de keuzeblokken ontstaat 
door het beperken van de klassikale 
lesuren.

DE LEERLING VOLGEN: de coach 
houdt bij hoe het gaat met de 
leerlingen qua voortgang en 
welbevinden. De coach ontvangt ook 
informatie van de vakdocenten. 

”Alternatieve 
lesvormen zoals 
die bijvoorbeeld 
te vinden zijn 

op YouTube 
kunnen je 
instructie 
effectiever 
maken” 

“laat je inspireren door hoe 

andere scholen dit aanpakken 

en ga een kijkje nemen!”

“Zorg voor 

voldoende tijd in 

het rooster van de 

docenten/coaches 

voor het uitvoeren 

van deze taak”

“In het nieuwe 
systeem moet 

ik mijn 
lessen anders 

inrichten”

“Ik wil leerlingen die dat 
nodig hebben extra kunnen 

helpen of uitdagen in 
de keuzelessen”

De docent:

“We volgen de leerlingen in zowel 

hun welzijn, in hun voortgang 

qua lesstof als in hun fysieke 

aanwezigheid”

Leerlingen volgen:

MODEL 3
Keuze gedurende 
de hele week

MODEL 2
Keuze op vaste uren 
op iedere dag
De dagindeling is gelijk en voorspelbaar voor leerling en docent. 
Er zijn vaste momenten voor coaching en korte instructiemomenten 
en minder verplichte contacturen. Leerlingen hebben de vrijheid 
om op basis van de eigen leerbehoefte de dagelijkse keuzeblokken 
in te vullen. Dit doen ze in overleg met de coach. Er is veel ruimte 
voor persoonlijke aandacht en coaching.

Coaching aan het begin en aan het einde van de dag staat centraal. 
De tijd ertussenin wordt door leerling en coach samen ingevuld. 
Binnen de keuzeuren worden er leeractiviteiten aangeboden op 
vaste tijden. De leerling heeft veel vrijheid om het eigen rooster 
samen te stellen binnen de kaders van de aangeboden leeractiviteiten. 
Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en coaching.

coaching

instructie

coaching coaching coaching coaching

instructie
instructie

instructie

instructie
instructie

instructie

instructie
instructie

instructie

instructie
instructie

instructie

instructie
instructie

keuze keuze keuze keuze keuze

coaching coaching coaching coaching coaching

coaching coaching coaching coaching coaching

keuze keuze keuze keuze keuze

DE LEERLING: bepaalt in overleg met 
de coach naar welke vakken hij/zij toe 
gaat in de keuzeuren. 

DE COACH: start iedere dag met 
een vast, centraal georganiseerd 
coachingsuur. De coach monitort de 
leerling en bespreekt de keuzes voor de 
dag en de week.

DOCENT EN DIDACTIEK: de docent 
richt zijn klassikale contacttijd zeer 
effi  ciënt in. Er is veel ruimte om in 
keuzeuren met individuele leerlingen 
aan de slag te gaan.

DE LESSENTABEL: Ieder vak heeft 
een beperkte vaste hoeveelheid 
instructietijd die de leerling verplicht 
bijwoont. Daarnaast bestaat het rooster 
uit keuzeuren die voor iedere leerling 
anders wordt ingedeeld.

DE LEERLING VOLGEN: de coach houdt 
bij hoe het gaat met de leerlingen 
qua voortgang en welbevinden. 
Vakdocenten die de leerling gedurende 
de week zien leveren input. Een goed 
functionerend leerlingvolgsysteem is 
onontbeerlijk.

DE LEERLING: maakt aan de hand 
van de kerndoelen samen met de 
coach keuzes omtrent de te volgen 
leeractiviteiten. 

DE COACH: is de constante factor voor 
de leerling en de groep. Daarnaast is 
de coach fl exibel beschikbaar voor de 
leerlingen. 

DOCENT EN DIDACTIEK: 
instructiemomenten kunnen door de 
leerling worden gekozen. Verschillende 
leerlingen kunnen op hetzelfde 
moment met verschillende leerdoelen 
en vragen bij een docent terecht. 

Dit vergt veel didactische vaardigheden 
van de docent.

DE LESSENTABEL: de school bepaalt 
de lestijden van de dagen. De leerling 
heeft geen vast aantal lesuren per vak 
maar is vrij om naar eigen inzicht lessen 
te volgen. Er is wel een verplicht aantal 
aanwezigheidsuren per week.

DE LEERLING VOLGEN: omdat iedere 
leerling zijn eigen route kiest, volgt de 
coach de voortgang van de leerling 
nauwlettend. Vakdocenten en coach 
leggen informatie helder vast in het 
leerlingvolgsysteem.

Tip:

Tip:

Tip:

Tip: 

“De coach is de spil 

wanneer het gaat om 

monitoren en begeleiden 

van de leerling”

De coach:

Op een vast aantal dagen zijn er lessen volgens een vast, traditio-
neel rooster. Leerlingen volgen lessen bij een vakdocent die deze tijd 
gebruikt om klassikale instructie te geven of andere werkvormen in te 
zetten. Op één of meer dagen zijn er ingeroosterde keuzeblokken 
en stelt de leerling het eigen rooster samen. De leerling kan kiezen 
voor verdieping, verbreding of zelfstandig werken.

MODEL 1
Keuze op enkele 
dagen

Didactiek
“Ik kan lestijd winnen door mijn instructie effectiever te maken”

Tip:

Kijk voor meer informatie over fl exibeler roosteren op www.leerling2020.nl/fl exibelerroosteren

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

vast

coaching coaching

keuze keuze

http://www.leerling2020.nl/flexibelerroosteren
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Doelgericht 
keuzewerktijd 
indelen
Op Het Lyceum Vos mogen leerlingen keuzewerktijd
uren indelen. Elke week tijdens het planuur komt de 
klas bij elkaar om de komende week te bespreken. 
Leerling Sophia en haar coach Daniëlle de Jong leggen 
uit hoe dit werkt.

 Het Lyceum Vos in Vlaardingen 
biedt onderwijs op gym
nasium, atheneum, havo  

en Tweetalig Onderwijs. Leerlingen  
krijgen les binnen de route geperso
naliseerd leren. Zo kiezen leerlingen 
een deel van hun lesrooster zelf, 
vaak met behulp van een coach. 
Een aantal uren in het rooster  
staat vast (de instructieuren), maar 
de keuzewerktijduren plant de  
leerling zelf. 

Extra uitleg
Leerling Sophia kiest bijvoorbeeld 
vaak voor Engels, een vak dat ze 
moeilijk vindt. “Ik zit in een dakpan
klas mavo/havo. Voor Engels plan ik 
keuzewerktijd in om extra informatie 
en uitleg te vragen. Om uiteindelijk 
havo te halen.” Ook gebruiken leer
lingen de keuzewerktijd om een 
toets voor te bereiden.

Laptop
Alle leerlingen werken op een laptop, 
waarmee ze overal toegang hebben 

tot het systeem. In het programma 
CUP plant de leerling zijn keuze
werktijd-uren in. In Magister staan 
alle leerdoelen per vak. Tijdens het 
inschrijven vult de leerling ook in 
aan welk leerdoel ze elk uur gaan 
werken. Zo weet de docent vooraf
gaand aan de les waar de leerlingen 
mee bezig zijn en kan hij zich voor
bereiden op deze lesstof.

Logboek
Om de eigen planning bij te houden 
wordt gewerkt met een papieren 
logboek waarin de leerling zijn week
taken bijhoudt. In het klassikale 
planuur vult de leerling het logboek 
in voor de komende week. De leer
ling vult in wat ze deze week gaan 
leren, en wat ze daarvoor deze week 
gaan doen. Daniëlle: “Daar door gaan 
ze echt met een doel naar een keuze
werktijduur.” Ook Sophia vindt het 
planuur handig. “Als je in een les zit 
en je weet niet meer wat je moet 
doen, dan pak je gewoon het log
boek erbij en dan weet je het weer.”

Zelf zien hoe leerlingen keuze   
werktijd indelen? Bekijk de video op  
leerling2020.nl/videokeuzewerktijdindelen/

Coach
Op het Lyceum Vos wordt onder
scheid gemaakt tussen coach en 
mentor. Daniëlle geeft wiskunde en 
is mentor van een klas. Daarnaast is 
ze coach van een aantal leerlingen 
uit haar mentorklas, waarmee ze 
wekelijks een coachgesprek voert. 
“In het coachgesprek bespreken we 
voornamelijk hoe het afgelopen 
week is gegaan, wat de doelen zijn 
voor de komende week en wat de 
leerling gaat doen om die doelen 
daadwerkelijk te behalen”, vertelt 
Daniëlle. Sophia legt uit: “De coach 
helpt bijvoorbeeld als een vak niet 
zo goed gaat, ze zegt dan hoe het 
beter kan en hoe je beter kunt 
leren, en dat is heel fijn.” 

6
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Geen les meer  
voor 9.00 uur
Drie jaar geleden startte Piter Jelles De Dyk met het bioritmerooster. 
Sindsdien heeft de school het rooster continu aangescherpt. Hoe zag 
dit proces eruit en wat is de meerwaarde van het nieuwe rooster 
voor leerlingen en docenten?

Pubers leiden aan chronisch 
slaaptekort, blijkt uit onder
zoek van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Onder zoeker Thomas 
Kantermann: “Om acht uur ’s och
tends beginnen is voor een puber 
hetzelfde als een volwassene om 
vier uur ’s nachts te laten aan-
treden.” Ook slaan tieners het beste 
informatie op tussen 10.00 en 14.00 
uur. De Dyk koos daarom voor een 
rooster dat meer rekening hield 
met het biologische ritme van leer
lingen. Geen enkele les start voor 
9.00 uur.

Maatwerk
Voor De Dyk was het bioritmeroos
ter onderdeel van een bredere 
onderwijsvernieuwing. Docent Hans 
Krabbendam: “We wilden iets aan 
het onderwijs veranderen omdat 
we meer gemotiveerde leerlingen 
wilden en maatwerk wilden leve

ren.” De schoolleider van destijds, 
Hawé van der Panne, ging met een 
kopgroep van docenten aan de slag 
met het vormen van een nieuwe 
visie op basis van vier pijlers:
1)   Het bioritmerooster: les na 09.00  

uur en alle intensieve lessen  
worden tussen 10.00 en 14.00 
uur ingepland. Eerder beginnen 
leidt tot slaap gebrek bij tieners, 
blijkt uit onderzoek.

2)  Het bieden van keuzemogelijk
heden: leerlingen kiezen voor vijf 
uur in de week hun eigen vakken.

3)  Leerlingen belonen met vrijheid: 
als leerlingen hun lesstof afheb
ben en geen onvoldoendes staan 
mogen ze eerder naar huis.

4)  Invoeren van het versneld/ 
vervroegd examen.

Plan met draagvlak
De schoolleider en de kopgroep 
hebben anderhalf jaar de tijd  

genomen om deze pijlers uit te  
werken. “Doordat hier genoeg tijd 
voor was en alle docenten hun 
zegje konden doen, kwamen we tot 
een plan dat breed gedragen werd 
door de school. Voor zover ik weet 
is er niemand bij ons op school  
vertrokken door de veranderingen”, 
vertelt Hans.

Fouten maken mag
Ook in de ouderraad werden de 
nieuwe plannen besproken, met de 
mededeling dat de school met iets 
nieuws ging starten en er dus ook 
dingen fout konden gaan. “Ook  
als docent moet je accepteren  
dat dingen fout gaan als je gaat 
experimenteren en dat dit niet erg 
is. Door je kwetsbaar op te stellen 
en dit ook te communiceren met 
ouders en leerlingen, kun je pas 
echt starten met veranderingen 
doorvoeren.”

Aan de slag
In het schooljaar 20152016 ging de 
school van start met het nieuwe 
bioritmerooster en het belonings
systeem. De lessen werden verkort 
naar 45 minuten en door de invoe
ring van de keuzeuren leverden 
sommige docenten een lesuur in. 
“Dit was een moeilijk proces, want 
het was voor iedereen ontzettend 
wennen”, legt Hans uit. “Ineens 
moest iedereen de instructie in 
veertig minuten knallen en moesten 
de lessen dus anders worden inge
richt. Dit betekent veel voor je 
didactiek.” Ook kregen docenten 
trainingen om hun coachende vaar
digheden te ontwikkelen, zodat ze 

Het bioritmerooster van Piter Jelles 
De Dyk houdt meer rekening met het 

biologische ritme van leerlingen.

>>

“ Doordat er genoeg tijd was en alle 
docenten hun zegje konden doen, 
kwamen we tot een plan dat breed 
gedragen werd door de school”

de leerlingen die meer keuzevrijheid 
kregen goed konden begeleiden.

Nieuwe werkvormen
Volgens Hans was de enige manier 
om te veranderen om gewoon ‘te 
gaan’. “Durven loslaten, ideeën  
hebben en uitproberen.” Hans was 
al langer bezig met het uitproberen 
van nieuwe werkvormen, maar 
merkt dat hij door de veranderingen 
steeds meer ruimte krijgt om deze 
verder te ontwikkelen. “Wat ik  
voor  al geleerd heb is om het 
gesprek met de leerling aan te 
gaan. Door aan de leerling zelf te 
vragen hoe hij of zij het beste leert 
en wat hij of zij van mij nodig heeft. 

Zo kom je erachter wat beter kan 
en dit neemt weerstand weg bij  
de leerling.”

Successen vieren
Alle docenten gingen op een andere 
manier om met de veranderingen. 
Sommigen hielden nog vast aan 
oude methodes en paste deze aan 
de nieuwe situatie aan, anderen 
maakten grotere aanpassingen. 
“Maar omdat we in gemeenschap
pelijkheid hadden geconstateerd 
dat het beter kon en moest, kon de 
verandering succesvol zijn”, aldus 
Hans. Na een jaar kwamen de eer
ste resultaten binnen. “We sloegen  
allemaal stijl achterover. Binnen 
een jaar waren de onvoldoendes  
in leerjaar 1 gedaald met 88% en  
in leerjaar 2 en 3 met 42%. Dit deed 
ontzettend veel met onze motivatie, 
want deze successen voelden en 
vierden we met elkaar.”
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Op Edualdo.nl denken al 
je collega’s met je mee

werkt aan de ontwikkeling van Edualdo

Edualdo is dé plek waar vo-docenten kennis en 
ervaring uitwisselen over onderwijs.

Wie gebruikt er 
een rooster waarin 

leerlingen meer 
keuzevrijheid 

hebben?
Bij ons mogen 

leerlingen zelf hun 
rooster samenstellen. 

Kom eens langs! 

Doorontwikkeling
Door het succes van het eerste jaar 
besloot de school verder door te 
ontwikkelen. Het bioritmerooster 
start nog steeds na 09:00 uur, maar 
leerlingen krijgen nu negen keuze
uren in plaats van vijf. Ook is het 
beloningssysteem aangescherpt. 
Leerlingen kiezen, vaak met behulp 
van hun coach, de keuzeuren en 
extra ondersteuningslessen. Ook 
krijgen ze bij de meeste vakken 
steeds meer keuze in hoe ze 
opdrachten uitwerken.

Lerende cultuur
Alhoewel veel docenten meegroeien 
in de verandering, merkt Hans wel 
dat er nog niet in de hele school 
sprake is van een lerende cultuur. 
“Ik zou graag zeggen van wel, maar 
ik merk dat alle veranderingen die 
we doorvoeren getrokken worden 

“Ik kan me niet voorstellen dat we ooit 
weer teruggaan naar de oude mavo”

Meer weten over de verschillende  
fases in een veranderproces? Bekijk  
de routekaart veranderaanpak op  
leerling2020.nl/routekaart

door een klein groepje enthousiaste 
docenten.” Wel heeft er volgens 
Hans een onomkeerbare verande
ring plaatsgevonden. “Ik kan me 
niet voorstellen dat we ooit weer 
teruggaan naar de oude mavo.”

Onvoorziene zaken
Inmiddels is het drie jaar later en 
heeft de school de veranderingen 
uitgebreid geëvalueerd door in 
gesprek te gaan met leerlingen. 
Hieruit kwamen ook onvoorziene 
zaken naar voren. “Zo kwamen we 
erachter dat de reden waarom leer
lingen voor een bepaald keuzevak 
kiezen, anders is dan we dachten. 
Het blijkt dat leerlingen vooral een 
vak kiezen voor hun vriendjes en 
vriendinnetjes en niet om extra 
begeleiding te krijgen”, vertelt Hans. 
Ook blijkt dat de coaching niet  
helemaal op het gewenste niveau 

is. “Hoewel docenten trainingen 
hebben gevolgd, zien we toch dat 
het veel meer tijd kost om goed  
te leren coachen.”

Kijken wat beter kan
“Misschien hebben we de leerlingen 
toch te veel vrijheid gegeven. We 
zijn nu in gesprek met docenten en 
leerlingen om te kijken wat volgend 
jaar beter kan. Bijvoorbeeld weer 
terug naar het aanbieden van vi jf 
keuzeuren”, zegt Hans. Wat betreft 
de coaching wil de school meer 
gaan kijken naar de individuele 
talenten van docenten. “Iedereen 
heeft zijn eigen kwaliteiten en we 
gaan kijken hoe we deze het beste 
kunnen benutten”, zegt Hans. “We 
voelen allemaal dat we moeten blij
ven evalueren en continu moeten 
bijspijkeren. En zo zijn we weer 
onze visie aan het herzien.” 

7
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 “Wat zouden we doen  

als we helemaal 
opnieuw zouden 
beginnen?”

Met die gedachte begon het Veluws College locatie Mheenpark  
met een nieuwe inrichting van hun onderwijs. Het gevolg:  
heterogene stamgroepen, een eigen invulling van het  
rooster en meer zichtbaarheid van de docent.

 Op Mheenpark, een onder
bouwschool in Apeldoorn, 
merkten ze jaren geleden 

dat ze tegen de grenzen van hun 
eigen motto aanliepen: ‘vaardig, 
verbonden en op maat’. “Een werk
groepje dacht destijds laagdrem
pelig na over hoe ze het onderwijs 
zouden inrichten als ze helemaal 
opnieuw zouden mogen beginnen”, 
vertelt directeur René de Jonge. “Na 
een studiereis naar Zweden en een 
daaruit volgende notitie wilden veel 
collega’s zich gelijk aanmelden voor 

het nieuwe onderwijsconcept Delta. 
Dit enthousiasme is steeds de  
voedingsbodem geweest om door 
te gaan met de ontwikkeling.’’

Inbreng ouders
Met Delta wil de school leerlingen 
meer keuzes bieden en onderwijs 
op maat verzorgen. Het doel is om 
meer uit leerlingen te halen en de 
motivatie van leerlingen te verbete
ren. Na aanmoediging van het 
bestuur van het Veluws College is 
de werkgroep het conceptplan  

stamgroep. Deze wordt begeleid 
door twee mentoren die drie jaar 
aan de groep verbonden blijven.  
De stamgroepen zijn heterogeen,  
zo kunnen leerlingen met diverse 
achtergrond en advies, net als in de 
wereld buiten school, leren van en 
met elkaar.

Niveau
In stamgroeplessen is er aandacht 
voor de ontwikkeling van (studie)
vaardigheden, groepsvormende 
activiteiten en ook voor nieuws en 
actualiteiten. Vakken worden op 
eigen niveau of boven niveau 
gevolgd. Hiervoor wordt vak
inhoudelijke instructie gegeven  
in meer homogene groepen met 
mavo/havo of havo/vwoleerlingen. 
Leerlingen volgen nooit vakken 
onder hun niveau. Aan het einde 
van de 2e klas wordt bepaald op 
welk niveau de leerlingen onderwijs 
gaan volgen in de bovenbouw. 
Hierop worden ze in het 3e jaar  
verder voorbereid.

Lesweek
De Deltalesweek is opgedeeld in 
korte instructies van 30 minuten, 
keuzewerktijd om leerstof te  
verwerken of keuzevakken te volgen 
en daarnaast zijn er drie dagdelen 
projecten. De projecten vallen 
onder hoofdthema’s, zoals ‘Europa’ 
of ‘De Mens’. Elke projectperiode 
wordt een hoofdthema benaderd 
vanuit een ander cluster van vakken, 
zo wordt Europa het ene leerjaar 
benaderd vanuit de talen, het  
volgende leerjaar wordt dit gedaan 
vanuit mens en maatschappij.

Zelfstandig werken
Kennisoverdracht van deze vakken 
en het aanleren van (21eeeuwse) 
vaardigheden zijn een belangrijk 
onderdeel van de projecten. 
Leerling Yannick heeft om deze 
reden voor Delta gekozen: “Ik ben 
naar Mheenpark gekomen om Delta 

te doen. Ik heb voor Delta gekozen 
omdat ik hou van zelfstandig  
werken en graag dingen inplan.”

Docenten
“Om deze projecten en de stam
groepen te kunnen begeleiden, 
hebben de docenten van Delta  
specifieke vaardigheden nodig”,  
vertelt teamleider van Delta Jenny 
van Elzelingen. “Het hele team is 
daarom geschoold in didactisch 
coachen, het stellen van de juiste 
vragen en het geven van feedback. 
Docenten geven in intervisiesessies 
ook feedback aan elkaar. Ze zijn  
dus bereid om van elkaar te leren.”

Extra aandacht
Voor het begin van het schooljaar 
voeren leerling, ouders en mentor 
een gesprek waarin het leerplan 
van de leerling wordt opgesteld. 
Hierin staat op welk niveau leer

“ Docenten geven in intervisiesessies  
ook feedback aan elkaar. Ze zijn  
dus bereid om van elkaar te leren”

Het rooster van een lesweek in Delta. De blauwe vlakken zijn lessen in de eigen  
stamgroep, de roze vlakken zijn lessen in niveaugroepen. Donkergeel staat voor  
werktijd met begeleiding van vakdocenten en lichtgeel voor werktijd met toezicht  
(zonder begeleiding van vakdocenten).

verder gaan uitwerken met aanvul
lingen uit literatuuronderzoek en uit 
gesprekken met wetenschappers. 
Tijdens ouderavonden heeft de 
school gebrainstormd met ouders 
om het plan verder aan te scherpen.

Stamgroepen
Delta wordt eerst op kleine schaal 
ingevoerd om ruimte en aandacht 
te hebben voor de kwaliteit. 85 eer
stejaars zijn inmiddels begonnen 
met het nieuwe onderwijsconcept. 
Leerlingen zitten drie jaar in dezelfde 

lingen verschillende vakken volgen, 
aan welke vaardigheden een leerling 
extra aandacht wil besteden en 
welke rol de leerling wil spelen  
binnen de school. Het leerplan 
wordt drie keer per jaar samen met 
de leerling en ouders aangescherpt. 
Adjunctdirecteur John van Lith: “Van 
begin af aan hebben de leerlingen 
eigenaarschap over hun eigen leer
proces omdat ze weten dat er een 
actieve houding van ze wordt ver
wacht.” Leerling Jasper bevestigde 
dit toen hij aan zijn docente vroeg: 
“Mevrouw, wat moet ik doen om 
van mijn ‘nog niet voldoende’  
een ‘voldoende’ te maken?” 

Meer over roostering?  
leerling2020.nl/roostering

Tijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

08.55 Stamgroep Stamgroep Stamgroep Stamgroep Stamgroep

09.25 Wiskunde Nederlands Mens & Maats. Kunst & Cult Stamgroep

09.55 Engels Duits Duits Kunst & Cult Wiskunde
10.25 ICT Verst. Eng. Expressie+

10.55 Frans Frans Expressie+

11.25 Verst. Eng. Fotografie

11.55 Rekenen

12.25 Natuur & Tech Wiskunde Engels Nederlands Nederlands

12.55 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

13.25
Keuze: Werktijd met toezicht, individuele gesprekken, extra instructie

13.55

14.25 Project Mens & Maats. Project Engels Project

14.55 Project Mens & Maats. Project Mens & Maats. Project

15.25 Project Sport Project Sport Project

15.55 Project Sport Project Sport Project
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 persoonlijke leeruren:  
“ Als je moeite hebt met een  
vak, kun je extra hulp vragen”

Het Jan van Brabant College gaf bovenbouwleerlingen zóveel keuzes, 
dat er op schooldagen van normale lengte onvoldoende plek in het 
rooster was. Hun oplossing: persoonlijke leeruren, waarbij leerlingen 
voor elk uur kiezen bij welke docent ze gaan zitten werken.

 D rie jaar geleden maakte  
de mavo van het Jan van 
Brabant College in Helmond 

de stap naar digitaal werken. “Alle 
leerlingen kregen een laptop, maar 
dat is natuurlijk een middel en geen 
doel”, zegt docent Piet Smits. “Ons 
doel is leerlingen te enthousiasme
ren door ons onderwijs te persona
liseren. Maar ja, wat willen we 
precies?”

Eerst een visie
De mavoafdeling besloot eerst een 
gezamenlijke visie te formuleren. 
Tijdens een werkbijeenkomst kon
den alle leden van het mavoteam 
aangeven wat zij in hun onderwijs 
belangrijke waarden vinden. De 
gemeenschappelijke noemer bleek 
te zitten bij eigenaarschap, zelfstan
digheid en oplossingsgericht werken. 
Docent Susan Bakker: “Toen hadden 

we dus drie kernwaarden, maar ver
volgens stonden we opnieuw voor 
de vraag: en wat willen we dan?”

Acuut roosterprobleem
Op dat moment hielp het lot een 
handje: er was een acuut rooster
probleem. “Het komt erop neer  
dat wij onze bovenbouwleerlingen 
zoveel keuzes bieden dat we op 
schooldagen van normale lengte 
onvoldoende plekken in het rooster 
hebben”, zegt afdelingsleider Frans 
Verhees. “Onze directeur kwam 
toen met de oplossing van keuze
werktijd. Door alle vakken een uur 
te laten inleveren, zouden we in het 
rooster een band van persoonlijke 
leeruren (PLuren) kunnen maken 
waarin leerlingen onder begeleiding 
zelfstandig aan vakken werken.” Zo 
kunnen meer vakken ‘naast elkaar’ 
worden geroosterd en is meteen 
een eerste stap naar gepersonali
seerd leren gezet.
 
Eerste stap
Het mavoteam besloot de sprong  
te wagen. Na enkele maanden  
van voorbereiding (studiewijzers 

schrijven, ouders informeren, een 
digitaal inschrijfsysteem laten 
maken), ging de pilot in het nieuwe 
schooljaar van start. Alle mavo3 
leerlingen kregen acht persoonlijke 
leeruren, alle mavo4leerlingen 
zeven. Elk vak heeft een studie
planner waarin staat welke stof 
wanneer af moet zijn. Aan het begin 
van de week plannen leerlingen zelf 
wat ze in welk PLuur willen doen en 
schrijven zich via de ELO in bij een 
van de beschikbare docenten. Ander
som kunnen die docenten tijdens 
PLuren ook leerlingen bij zich roe
pen, bijvoorbeeld voor extra uitleg.

Geen huiswerk
Wat vinden mavo4leerlingen van 
de PLuren? “Ik heb geen huiswerk 
meer omdat ik hier mijn werk kan 

maken en leren”, zegt Sander, die 
na school altijd druk is met zijn 
baantje en met voetbal. Ook Ishana 
vindt die extra huiswerktijd een 
voordeel. “Aan de andere kant  
heb je meer tussenuren omdat de 
PLuren niet verschoven kunnen 
worden. En je moet voor één uur 
boeken meenemen voor drie of 
meer vakken.” Het zelfstandig wer
ken vindt ze nog wel moeilijk: “Er  
is hulp, maar je moet zelf naar de 
leraar gaan.” Tom vindt dat geen 
punt: “Als je moeite hebt met een 
vak, kun je juist extra hulp vragen.”

Mazen
Ook al stond het team achter de 
visie, niet alles ging van een leien 
dakje. Deels had dat technische 
oorzaken. Sommige leerlingen  

9

Meer praktijkvoorbeelden van  
keuzewerktijd vind je op  
leerling2020.nl/keuzewerktijd

Aan het begin van de week  
plannen leerlingen zelf wat ze  
in welk PLuur willen doen en 

schrijven zich via de ELO in bij een 
van de beschikbare docenten.

wisten bijvoorbeeld handig gebruik 
te maken van mazen in het inschrijf
systeem voor de PLuren. Zij schre
ven zich eerst in en vervolgens snel 
weer uit, waardoor de docenten 
geen zicht meer hadden op waar ze 
waren. Een organisatorische hobbel 
was dat er leerlingen gingen zwerven 
omdat de PLuren verspreid door het 
gebouw plaatsvonden. “Gelukkig is 
dat allemaal op te lossen, maar het 
kleurde wel de ervaringen”, zegt 
Frans.

Stof verdelen
Wat docenten vooral lastig vinden, 
is dat ze hun klassen wekelijks een 
uur minder zien. Susan: “Je moet 
creatief zijn en goed nadenken hoe 
je de stof verdeelt. Zeker omdat  
wij in de les ook tijd inruimen voor 
huiswerk. Dan blijft er weinig over. 
Daarnaast is het wennen dat je niet 
altijd de regie hebt. Bij het ene vak 
speelt dat meer dan bij het andere. 
Geef je bijvoorbeeld veel praktijkop
drachten, dan is het vervelend als je 
een week later pas ontdekt dat zo’n 
praktijkopdracht in de PLuren is 
mislukt. Natuurlijk moeten leerlingen 
zelf om hulp vragen, maar dat doet 
niet iedereen van nature.”

Benutten
Op termijn groeien leerlingen in 
zelfstandigheid, eigenaarschap en 
oplossingsgericht werken, verwach
ten de docenten. Piet ziet nu echter 
al de eerste tekenen van ontwikke
ling optreden, vooral in mavo4. “Je 
ziet dat leerlingen gaan snappen 
hoe zij de PLuren voor zichzelf  
kunnen benutten.” En ook al lukt 
dat andere leerlingen nog niet in 
diezelfde mate, ze zijn in elk geval 
actief met hun schoolwerk bezig. 

 Leerling Sander:  
“ Ik heb geen huiswerk meer 
omdat ik hier mijn werk 
kan maken en leren”

http://leerling2020.nl/keuzewerktijd
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Uitdagende  
keuzelessen voor 
elke leerling

 L eerlingen triggeren, zodat ze 
niet achterover gaan hangen: 
met dat doel startte het 

Bonnefanten College met de keuze
lessen. Teamleider Wim Ruisch:  
“We passen de leerstof aan naar het 
niveau van de leerling en bieden het 
aan via de digitale leeromgeving 
Summar.io. Daar wordt ook de stu
dievoortgang bijgehouden. Zo kan 
een leerling die dat wil zelfs zijn of 
haar havodiploma binnen vier jaar 
halen in plaats van de gebruikelijke 
vijf jaar.”

Keuzevakken
Naast de verplichte vakken volgt 
een leerling op het Bonnefanten 
College masterclasses en keuzevak
ken die aansluiten bij zijn of haar 
ambities en mogelijkheden, bijvoor
beeld fotografie, koken, sport en 
gezondheid, architectuur, journalis
tiek of applied science. Zo volgen 
leerlingen hun eigen weg en kunnen 

Keuzevrijheid voor leerlingen wat betreft de lessen en manier van 
leren: hoe pak je dat aan? Het Bonnefanten College benadert de 
leerlingen individueel en biedt hen keuzemogelijkheden zodat ze 
hun eigen leerroute kunnen volgen.

“Om de methodes los te laten is het 
belangrijk dat de docenten het curriculum 
kennen, zodat zij de lessen hierop aan 
kunnen passen”

ze hun kennis verbreden of juist 
verdiepen. Hieruit ontstaan vragen 
die vervolgens binnen de reguliere 
vakken worden beantwoord.

Betekenisvolle context
Teamleider Wim: “Na een master
class architectuur vraagt een leerling 
zich bijvoorbeeld af hoe je een hoek 
berekent. Vervolgens wordt de stel
ling van Pythagoras bij het vak wis
kunde behandeld. Een andere 
leerling heeft bij een masterclass 
koken verschillende groentes bereid 
en is nieuwsgierig hoe die eigenlijk 
groeien. De brug met het vak biolo
gie is gemaakt en zo krijgt het onder
wijs een betekenisvolle context.”

Aanpassing lessentabel
Wim vertelt dat voor de invoering 
van de keuzevakken de lessentabel 
uit 32 uren blijft bestaan. De invul
ling van de lessentabel is alleen wel 
veranderd. Reguliere vakken zoals 

geschiedenis en techniek leveren 
uren in. Deze uren worden ingevuld 
met keuzelessen en het vakover
stijgende Opeducaproject op het 
gebied van duurzaamheid.

Geen examenstof
Leerlabcoach Jan Koster benadrukt 
dat 40% van de stof in de lesmetho
des die docenten gewend zijn te 
gebruiken geen examenstof is. “Deze 
40% zou dus geschrapt kunnen wor
den. De docent heeft dan de moge
lijkheid om een eigen keuze te maken 
hoe hij of zij de resterende tijd invult.” 
Een deel van deze tijd kan ook 
gebruikt worden voor de keuzelessen. 
Koster: “Om de methodes los te laten 
is het belangrijk dat de docenten het 
curriculum kennen, zodat zij de les
sen hierop aan kunnen passen.”

Belangrijke rol ict
Hoe houd je hierin zicht op de leer
activiteiten van de leerlingen en 

hun niveau? Wim: “Leerlingen hou
den zelf hun leerproces bij via de 
leeromgeving Summar.io. Die geeft 
aan wat de leerling al heeft afgevinkt 
en wat hij of zij nog moet doen. 
Docenten kunnen ook inloggen en 
meekijken, controleren wat er al  
is gebeurd en bijsturen waar dat 
nodig is. De kennis van de docent  
is hierbij onmisbaar.”

Nieuwe rol docenten
Zijn medewerkers op het Bonne
fanten College voorbereid op de 
nieuwe rollen en taken die ze zullen 
vervullen? Wim: “Onze school is 
ambitieus en onderstreept onder
wijsontwikkeling. Docenten moeten 

verschillende rollen uit kunnen voe
ren, zoals die van expert, begeleider 
of contentontwikkelaar, en verschil
lende leerlijnen kunnen aanbieden 
naar behoefte van de leerlingen. Er 
zijn docenten nodig die regulier les 
kunnen geven, maar ook docenten 
die Opeduca kunnen verzorgen. Dit 
biedt ook meer afwisseling voor de 
docent.”

Bijscholing
Docenten hebben een cursus 
Opeduca gevolgd of gaan dit nog 
doen. Volgens Wim kun je niet elke 
leraar zondermeer les laten geven 
in het nieuwe model. Soms is er 
extra scholing of begeleiding nodig. 

Dit wordt in overleg tussen mede
werker en de teamleiding aangebo
den. Tijdens geplande leercirkels 
worden medewerkers geïnformeerd 
over en krijgen ze inspraak in de 
gepresenteerde plannen.

Vervolg? 
Wim: “We zijn nu bezig met het 
invoeren van vakoverstijgende 
modules die gevolgd kunnen wor
den in de digitale leeromgeving. 
Verschillende vakken brengen hun 
leerdoelen samen in de module en 
leerlingen kunnen op hun manier 
door de module heen werken. In  
de volgende periode worden leer
lingen geselecteerd en starten we 
met een pilot.” 

Benieuwd hoe scholen vakover stijgende 
projecten inrichten? Lees meer op  
leerling2020.nl/vakoverstijgend

Naast de verplichte vakken volgen 
leerlingen op het Bonnefanten 

College masterclasses en keuzevak
ken die aansluiten bij hun ambities 

en mogelijkheden.

Heb je Summar.io 

gebruikt? Laat een 

beoordeling achter  

op de Product  

reviewpagina 

leerling2020.nl/

productreviews
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Minder contacttijd, 
meer ontwikkeltijd 
Alle topsportklassen in de onderbouw van het 
Rodenborchcollege hebben een nieuw lesrooster 
waardoor de leerlingen minder lessen missen en 
meer keuzevrijheid hebben. “De contacttijd die  
we verminderd hebben is één op één omgezet in 
werklessen en ontwikkeltijd voor docenten.”

de leerlingen op maat les te kunnen 
geven. Topsportcoördinator Niels 
van Alebeek: “We hebben docenten 
gevraagd kritisch naar hun curricu
lum en de leerdoelenkaart van SLO 
te kijken. Door gebruik te maken 
van de bestaande boeken en de 
digitale leeromgeving, gaan zij nu 
zelf op zoek naar extra (digitaal) 
leermateriaal. Want als je met een 
aangepast rooster werkt, moet je 
 je bewust zijn van wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen.”

Vaste tijden
Hoe de docenten de nieuwe les
inhoud en lesrooster zouden vorm
geven, is bewust vrijgelaten. Er was 
maar één voorwaarde: kijk met je 
sectie naar het curriculum en com
bineer de digitale leeromgeving  
van de uitgever met eigen verza
meld digitaal leermateriaal. Harrie: 
“Het is belangrijk dat docenten zelf 
achter een nieuwe manier van wer
ken staan.” Om elkaar te inspireren 
en kennis uit te wisselen komen  
de docenten gedurende het school
jaar op vaste tijden bij elkaar. Ook 
hebben ze aan het einde van het 
schooljaar de opbrengsten aan 
elkaar gepresenteerd.

Ontwikkeltijd
Niels: “Nadat bij alle secties een 
inventarisatie is gemaakt van ideeën 
voor (digitaal) leermateriaal zijn 
docenten gefaciliteerd om in die 
uren materiaal te verzamelen, zoals 
instructievideo’s of een digitale toets. 
Dit doen zij in groepjes, zodat ze 
kunnen sparren en van elkaar  

voor vakken waar zij bijvoorbeeld 
moeite mee hebben of extra  
uit daging willen.

Maatwerk
Topsportbegeleider Harrie Sloots: 
“Voor elke leerling is het rooster 
maatwerk, dit wordt inclusief  
trainingen digitaal vastgelegd in 
Magister. Nu sluit het lesprogramma 
beter aan bij het trainingsprogramma 
van topsportleerlingen.” Volgens 
Harrie zijn de leerlingen positief over 
de studie en werkuren. “Ze hebben 
dankzij het gebruik van de laptop 
meer inzicht waar ze staan en  
waarderen het extra ontwikkelde 
materiaal. Ook vinden ze het fijn  
dat zij meer verantwoordelijkheid 
krijgen.”

Curriculum
De afgelopen twee jaar zijn docenten 
gefaciliteerd om leerlijnen en (digi
taal) materiaal te ontwikkelen om 

 Het eerste uur in het aange
paste lesrooster is een  
studieuur onder begeleiding 

van surveillanten in de studieruimte. 
Leerlingen bepalen zelf met welk 
vak ze aan de slag gaan. Het tweede 
uur is een werkles. In dat uur lopen 
er docenten rond aan wie leerlingen 
vragen kunnen stellen. Vanaf het 
derde uur worden de reguliere vak
lessen gegeven. Aansluitend aan het 
lesprogramma kunnen topsport
leerlingen maatwerklessen volgen 

“Als je met een aangepast rooster 
werkt, moet je je bewust zijn van wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen”

Meer over ontwikkeltijd lees je 
op leerling2020.nl/ontwikkeltijd

kunnen leren. De contacttijd die  
we verminderd hebben is een op 
een omgezet naar werklessen en  
ontwikkeltijd voor docenten.”

Leerdoelen
De school is nu bezig om voor de 
hele onderbouw alle leerdoelen op 
leerlingniveau uit te werken. Niels: 
“Voor elke leerling hebben wij dan 
inzichtelijk welke leerdoelen een 
leerling moet halen om over te gaan 
naar een volgende klas. Omdat we 
de uitwerking op vakniveau doen, 
gaan we daarna kijken hoe we dit 
op elkaar aansluiten en hoe we ons 
onderwijs anders kunnen inrichten 
en efficiënter kunnen organiseren. 
Tot slot gaan we kijken waarmee  
we dat gaan doen. Bijvoorbeeld  
met een online leerplatform of de 
digitale omgeving van de uitgever.”

Digitaal toetsen
Het eerste jaar is er veel materiaal, 
zoals filmpjes, digitale opdrachten 
en presentaties, ontwikkeld. Ook is 
een aantal docenten digitaal gaan 
toetsen. Harrie: “Er is enorm veel 
creativiteit en enthousiasme onder 
collega’s.” Ook heeft de school het 
als heel waardevol ervaren om  
op andere scholen te kijken hoe  
zij plaats, tijd en groepsonafhan
kelijker onderwijs aanbieden. 

Het aangepaste lesrooster van het 
Rodenborch-college heeft  

studieuren, werklessen, reguliere 
vaklessen en maatwerklessen.
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